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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Demensia merupakan penyakit yang mengakibatkan permasalahan memori bagi 

penderita, penyakit ini sering ditemukan di lansia. Demensia menyebabkan 

berbagai perubahan dalam tubuh lansia yang menyebabkan penderita terkadang 

memiliki perubahan mental, bersifat agresif dan lain-lain. Menurut informasi dari 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia lansia adalah seseorang yang telah 

mencapai usia 60 tahun keatas. Jumlah lansia seiring berjalannya waktu semakin 

bertambah disebabkan oleh tingginya angka harapan hidup dan rendahnya angka 

kelahiran. Lansia memiliki berbagai keterbatasan baik fisik maupun mental, 

terlebih jika lansia tersebut memiliki penyakit. Jumlah lansia yang terus 

meningkatlah yang menyebabkan rumah perawatan lansia menjadi alternatif yang 

menarik untuk menjadi tempat tinggal bagi lansia demensia. Masyarakat sering 

menilai lansia akan memiliki kualitas hidup yang rendah jika tinggal di rumah 

perawatan. Nyatanya, kualitas hidup lansia yang tinggal di rumah perawatan tidak 

selalu lebih buruk dibandingkan tinggal di rumah pribadi milik lansia, jika secara 

psikologis lansia merasa lebih nyaman tinggal di rumah perawatan maka kualitas 

hidup lansia akan tetap meningkat meskipun tinggal di rumah perawatan. Maka dari 

itu perawat akan menjadi orang yang dominan berinteraksi dengan lansia. 

Kelelahan dalam bekerja serta komunikasi yang tidak bisa sepenuhnya berjalan 

dengan baik menyebabkan perawat mengalami stres, terlebih dengan tidak 

meratanya edukasi atau pengalaman seputar merawat lansia demensia. Jika kondisi 

tersebut diperburuk dengan lansia menunjukkan sikap agresif maupun sulit diatur 

ditakutkan akan terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh perawat kepada lansia 

demensia yang dirawat. Perawat yang sering kali sibuk dengan merawat lansia akan 

mengalami kesulitan untuk mengetahui secara personal mengenai kesehatan mental 

mereka terkadang disebabkan oleh jadwal perawat yang padat, kurangnya 

pengalaman, kejenuhan dalam bekerja, dan berbagai alasan lainnya. Dengan adanya 

informasi mengenai diri mereka diharapkan perawat dapat memanajemen stres 
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mereka baik dengan menemui ahli seperti seorang konselor maupun membantu 

mengingatkan mereka bahwa mereka membutuhkan istirahat.  

Terminologi judul: 

Alat  : Benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu1 

Manajemen : Penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.2 

Stres : Gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan 

oleh faktor luar; ketegangan.3 

Perawat : Tenaga kesehatan profesional yang bertugas memberikan 

perawatan pada klien atau pasien/ orang yang merawat.4 

Pasien  : Orang sakit (yang dirawat dokter); penderita (sakit).5 

Demensia : Kemerosotan semua kegiatan pikiran karena kerusakan atau 

penyakit pada otak.6 

Who  : Perawat yang merawat lansia demensia. 

When  : Ketika perawat sedang bekerja, khususnya pada waktu kesulitan 

berkomunikasi dengan pasien demensia 

Why : Karena kesulitan yang dialami perawat pasien demensia dapat 

menyebabkan berbagai kesalahan ketika merawat pasien. 

Where : Ketika berada di panti maupun di tempat istirahat perawat. 

 
1 Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan,’alat’, KBBI,2016, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/alat  
2 Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan,’manajemen’, KBBI,2016, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manajemen 
3 Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan,’stres’, KBBI,2016, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/stres 
4 Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan,’perawat’, KBBI,2016, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perawat 
5 Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan,’pasien’, KBBI,2016, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/stres 
6 Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan,’demensia’, KBBI,2016, 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/demensia 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/alat
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manajemen
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/stres
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perawat
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/stres
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/demensia
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What : Alat untuk membantu manajemen stres perawat. 

How : Dengan memasukkan data mengenai stres yang dirasakan berdasarkan 

tampilan visual sehingga produk dapat mencatat perasaan yang dirasakan oleh 

perawat. 

1.2 Tujuan  

Berikut merupakan tujuan pengajuan judul tugas akhir ‘PERANCANGAN ALAT 

MANAJEMEN STRES UNTUK PERAWAT PASIEN DEMENSIA’ : 

1. Membantu manajemen stres antara perawat yang merawat lansia 

demensia. 

2. Membantu komunikasi antar perawat serta komunikasi antara perawat dan 

panti. 

3. Membantu komunikasi antara perawat dengan lansia. 

4. Membantu pasien mendapatkan jaminan lebih seputar kualitas 

keperawatan yang didapatkan. 

5. Membantu memberikan informasi kepada pihak panti, perawat, maupun 

keluarga pasien. 

6. Memberikan umpan balik kinerja kerja perawat kepada perawat maupun 

panti. 

1.3 Batasan Masalah Perancangan 

Terdapat beberapa batasan dalam perancangan yang tidak dapat diselesaikan oleh 

produk yang dirancang antara lain adalah: 

1. Produk tidak dapat memberikan gambaran klinis kondisi kesehatan mental 

maupun fisik perawat sehingga perawat sendiri perlu pendapat ahli untuk 

mengetahui kondisi perawat secara klinis. 

2. Produk perlu diinput oleh perawat. 

1.4 Metode Perancangan 

Metode pencarian data yang digunakan oleh penulis antara lain: 

• Observasi di panti Wulan 247 dan panti Santa Anna 
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• FGD dengan perawat  

• Wawancara dengan psikolog 

• Survei secara umum 

Metode pencarian ide diantara lain: 

• Brainstorming  

• Moodboard 

Brainstorming digunakan oleh penulis untuk memvisualkan permasalahan, solusi, 

serta ide yang didapatkan. Moodboard digunakan oleh penulis untuk mengetahui 

target suasana maupun produk yang akan dirancang. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan 

 Bab ini mejelaskan alasan penulis memilih tema penelitian ini. Bab ini juga 

berisikan penjelasan singkat mengenai masalah yang ingin diselesaikan, batasan 

dari produk/solusi yang dihasilkan serta cara penulis mengumpulkan data dan 

merancang produk.  

BAB II Data & Analisa 

 Bab ini berisi data yang telah dikumpulkan menggunakan observasi, 

interview, dan lain-lain. Dalam bab ini juga terdapat data sekunder berdasarkan 

buku, jurnal, dan lain-lain. Analisa yang terdapat dalam bab ini merupakan hasil 

analisa penulis berdasarkan data yang telah dikumpulkan. 

BAB III Konsep Desain 

 Didalam bab ini penulis melampirkan berbagai gambar yang menjelaskan 

konsep desain yang ingin dicapai oleh penulis serta penjelasan mengenai unsur 

mendetail mengenai desain produk penulis, contohnya segi fungsional serta 

operasional produk yang diciptakan. 

BAB IV Proses Perancangan 
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 Bab ini berisi keterangan seputar proses perancangan yang telah dilakukan 

oleh penulis. Di dalam bab ini terdapat sketsa ide, alternatif desain, studi ergonomi, 

serta studi desain lainnya yang mendukung perancangan produk. 

BAB V Analisa Perancangan 

 Bab ini terdapat final design, gambar teknik, serta kesimpulan penelitian. 

Bab ini menunjukkan hasil akhir dari perancangan serta hasil akhir dari penelitian. 

Dalam bab ini hasil akhir perancangan dapat diamati secara mendetail.  

  


